PROTOKÓŁ NR X/10/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 czerwca 2019 roku,
która odbyła się w sali sesyjnej budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15
Obrady rozpoczęto o godzinie 1700.
Obecnych 20 radnych.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy;
a) przedstawienie raportu o stanie gminy,
b) debata nad raportem gminy,
c) podjęcie uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi miasta Mikołowa wotum zaufania – druk a).
5. Wykonanie budżetu za 2018 rok:
a) przedstawienie:
- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia
Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2018 rok,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok,
- rozpatrzenie sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją
o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za
2018 rok,
- odczytanie opinii komisji stałych rady,
- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
Mikołowa za 2018 rok - druk b),
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za
2018 rok - druk c).
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- korekty zapisu pkt 2.2 załącznika nr 1 uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
21.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – druk d),
- zmian w budżecie na 2019 rok – druk e),
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030 – druk f),
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,00 dla Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością) – druk g),
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (30.000,00- wypoczynek letni dla
dzieci z niepełnosprawnością) – druk h),
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (30.000,00- projekt przebudowy
ul. Pszczyńskiej) – druk i),
- dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
(Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła – 4.000,00) – druk j),
- wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej
Spółka z o.o. w Mikołowie – druk k),
- upoważnienia Burmistrza Mikołowa do określania wysokości cen i opłat za usługi świadczone
przez ZUK za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej w części dot. cmentarzy komunalnych – druk l),
- zmiany uchwały nr III/34/2018 RM Mikołowa z dnia 18.12.2018 r. ws. określenia wzorów
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji
o terminach i miejscu składowania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej – druk m),
1

- nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz
ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu (dz. 446/28 i 522/28) – druk n),
- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. – druk o),
- wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – druk p),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic
Równoległej i Gliwickiej – druk r),
- powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – druk s),
- zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników –
druk t),
- skargi na Burmistrza Mikołowa (MR) – druk u).
7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przywitała wszystkich przybyłych
na posiedzenie. Otworzyła sesję i stwierdziła prawomocność obrad.
Minutą ciszy uczczono zmarłego Tadeusza Rosę.
Do pkt 2
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła porządek obrad, do którego
zaproponowała zmianę polegającą na wniesieniu projektu uchwały w sprawie przekazania do
Burmistrza Mikołowa petycji mieszkańców ulic Lipowej, Klonowej i Jaworowej – druk w).
Kierownik Biura Rady Miejskiej Grażyna Kozicka, w imieniu Burmistrza, zaproponowała
zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej – druk p).
Nastąpiło glosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła protokół nr IX/9/2019
z sesji Rady Miejskiej Mikołowa, która odbyła się dnia 21.05.2019 roku. Poinformowała,
iż do protokołu nie wniesiono żadnych uwag, ani zmian.
Protokół nr IX/9/2019 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, iż do Rady Miejskiej
wpłynął, w ustawowym terminie, raport o stanie gminy. Dokument ten otrzymali wszyscy radni. Po
przedstawieniu raportu nastąpi debata, w której mogą brać udział radni oraz wcześniej zgłaszający
się mieszkańcy. W tym roku nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału w debacie.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula oraz zastępca Burmistrza Mateusz Handel omówili
przedstawiony raport.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- radna Stanisława Hajduk – Bies,
- radny Łukasz Ryguła,
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
miasta Mikołowa wotum zaufania – druk a).
Za przyjęciem głosowało 16 radnych, przeciw 3, wstrzymujących – 1.
Uchwała nr X/90/2019 została podjęta większością głosów.
Do pkt 5 a)
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec w związku z tym, że budżet gminy został już
omówiony w kontekście raportu o stanie gminy, zaproponowała, aby ograniczyć się do dyskusji
i pytań w tym temacie.
Dyskusji, ani pytań nie było.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska-Gdaniec odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
dot. pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2018 rok.
Przewodniczący komisji Rady Miejskiej Mikołowa kolejno odczytali opinie do sprawozdania
z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok. Wszystkie komisje wydały
pozytywne opinie, bez uwag.
Przewodniczący Komisji nr 8 Rewizyjnej Krzysztof Żur - odczytał wniosek komisji o udzielenie
Burmistrzowi Mikołowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska odczytała uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej dot. pozytywnej opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku
o udzielenie Burmistrzowi Mikołowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Do pkt 5 b)
Przewodnicząca RM
Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła projekty uchwał
na drukach:
– b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2018 rok;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 3.
Uchwała nr X/91/2019 została podjęta większością głosów.
– c) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu
miasta Mikołowa za 2018 rok.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, sprzeciwu nie było, wstrzymujących – 3.
Uchwała nr X/92/2019 została podjęta większością głosów.
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula - podziękował radnym za udzielenie absolutorium oraz
swoim zastępcom, skarbnikowi miasta, pracownikom Urzędu, jednostek organizacyjnych, spółki
miejskiej, organizacjom pozarządowym, jednostkom pomocniczym, mieszkańcom i wszystkim
którzy się do tego przyczynili.
Przewodnicząca RM
wznowiła obrady.

Katarzyna Syryjczyk-Słomska ogłosiła 10 minut przerwy, po której

Do pkt 6
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska przedstawiła projekty uchwał:
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– druk d) w sprawie korekty zapisu pkt 2.2 załącznika nr 1 uchwały Nr IX/80/2019 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 21.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok;
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 6
radnych, przeciw 0, wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2.
Uchwała nr X/93/2019 została podjęta większością głosów.
– druk e) w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 5, przeciw 0, wstrzymujących 2;
- nr 1 ds. Samorządu – głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 1;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Skarbnik Miasta Danuta Jasińska – Gdaniec zaproponowała poprawkę w uzasadnieniu projektu
polegającą na wykreśleniu w punkcie 2 podwójnie opisanego działu 900.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały, wraz z poprawkami.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2.
Uchwała nr X/94/2019 została podjęta większością głosów.
– druk f) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 6 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 1.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2.
Uchwała nr X/95/2019 została podjęta większością głosów.
– druk g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,00 dla
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr X/96/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (30.000,00wypoczynek letni dla dzieci z niepełnosprawnością);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 6 ds. Społecznych – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0.
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Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr X/97/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (30.000,00projekt przebudowy ul. Pszczyńskiej);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 2 ds. Budżetu– głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 5, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr X/98/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk j) w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym
do rejestru zabytków (Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła – 4.000,00);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr X/99/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk k) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu rzeczowego do
Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 2 ds. Budżetu – głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr X/100/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk l) w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do określania wysokości cen i opłat
za usługi świadczone przez ZUK za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej
oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w części dot. cmentarzy
komunalnych;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez komisje:
- nr 2 ds. Budżetu– głosowano: za 7, przeciw 0, wstrzymujących 0;
- nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej – głosowano: za 6, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Kierownik Biura Rady Miejskiej Grażyna Kozicka, w imieniu Burmistrza, zgłosiła poprawkę do
§ 3 pkt 5) polegającą na zmianie nr uchwały z „XXXXIX/1010/2014” na „XXXIX/1010/2014”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
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Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr X/101/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk m) w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 RM Mikołowa z dnia 18.12.2018 r.
ws. określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składowania deklaracji oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 2 ds. Budżetu – głosowało: za 7 radnych, przeciw 0,
wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr X/102/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk n) w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu (dz. 446/28
i 522/28);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowało: za 8 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 0.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0.
Uchwała nr X/103/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk o) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od
dnia 1 września 2019 r.;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 6 ds. Społecznych – głosowało: za 1 radnych, przeciw
0, wstrzymujących 6.
Przewodnicząca Komisji nr 6 ds. Społecznych Ewelina Kukla poinformowała, że na opinię
Komisji miało wpływ nieuwzględnienie wniosków Komisji z wcześniejszego posiedzenia, dot.
przydziału ulic do szkół.
Nastąpiła dyskusja, w której głos zabrali:
- wiceprzewodniczący RM Michał Rupik,
- zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz,
- Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
- przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska,
- radna Stanisława Hajduk – Bies.
Kierownik Biura Rady Miejskiej Grażyna Kozicka, w imieniu Burmistrza, zgłosiła poprawkę do
pkt 3. załącznika polegającą na wykreśleniu podwójnego skrótu „ul.” przy nazwie ulicy „Owsiana”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 4.
Uchwała nr X/104/2019 została podjęta większością głosów.
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– druk p) w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – zdjęty
z porządku obrad.
– druk r) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję nr 4 ds. Rozwoju Miasta – głosowało: za 5 radnych,
przeciw 0, wstrzymujących 3.
Kierownik Biura Rady Miejskiej Grażyna Kozicka, w imieniu Burmistrza, zgłosiła poprawkę do
załącznika nr 1 w opisie mapy „Elementy przyjęte na podstawie przepisów odrębnych” w ostatnim
tirecie, polegającą na zmianie nazwy „Dolina Koplana” na „Dolina Kopalna”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 3.
Uchwała nr X/105/2019 została podjęta większością głosów.
Przewodnicząca RM
wznowiła obrady.

Katarzyna Syryjczyk-Słomska ogłosiła 3 minuty przerwy, po której

– druk s) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, że w związku z upływem
w dniu 31.12.2019 r. kadencji ławników:
- wystosowała do mieszkańców, poprzez BIP, tablice ogłoszeń oraz Gazetę Mikołowską,
informację o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023,
- wystosowała pisma do Burmistrza oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie o wskazanie
przedstawicieli do Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Burmistrz, Prezes Sądu
Rejonowego oraz kluby radnych wskazały swoich przedstawicieli. Odczytała projekt uchwały,
a w związku z tym, że pismo Prezesa Sądu wpłynęło po przygotowaniu projektu uchwały, wnosi
o dopisanie w § 1 ust. 1. „SSR Maria Mazur”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z poprawką.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr X/106/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk t) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników;
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr X/107/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk u) w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa (MR);
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska zaproponowała wniesienie korekty błędu
pisarskiego w ostatnim akapicie uzasadnienia projektu polegającego na zamianie wyrazu
„stanowiskiem” na „stanowiska”.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z korektą.
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Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr X/108/2019 została podjęta jednogłośnie.
– druk w) w sprawie przekazania do Burmistrza Mikołowa petycji mieszkańców ulic Lipowej,
Klonowej i Jaworowej.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. projektu.
Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciw 0, wstrzymujących - 1.
Uchwała nr X/109/2019 została podjęta większością głosów.
Do pkt 7
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska:
a) w imieniu Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Mikołowie złożyła podziękowania radnemu
Michałowi Rupikowi za wieloletnią współpracę z Radą Ławniczą;
b) poinformowała, że do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęły następujące pisma:
- Wojewody Śląskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/86/2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Mikołów na lata 2019-2024. W tej sprawie wpłynęło też pismo
Kierownika MOPS z propozycją dokonania zmiany uchwały na sierpniowej sesji Rady,
- Wojewody Śląskiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie
stwierdzenia nieważności części załącznika do uchwały Nr IX/89/2019 w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w zakresie wyrazów „Numer telefonu”,
- Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego
wobec uchwały Nr IX/88/2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla
podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów,
Zastępca Burmistrza Iwona Spychała – Długosz poinformowała, że w tej sprawie wystosowano
do RIO pismo wyjaśniające. Prawdopodobnie w sierpniu będzie propozycja podjęcia poprawionej
uchwały.
- Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wystąpienia pokontrolnego przeprowadzanej w dniach
od 27.02. do 05.04.2019 r. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej miasta Mikołów,
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące, iż podjęty przez Radę Miejską Mikołowa apel
w sprawie podjęcia skutecznych działalna rzecz poprawy jakości powietrz w Polsce, został
przekazany wg kompetencji do Ministerstwa Środowiska;
c) poinformowała, że:
- 22 maja wspólnie z zastępcą Burmistrza Mateuszem Handlem oraz młodzieżą wystąpili na sesji
Rady Powiatu w temacie powołania Młodzieżowej Rady Gminy,
- 29 maja uczestniczyła wraz z młodzieżą SP nr 3 w zawodach sportowych z młodzieżą
z Klimkovic oraz Ilavy. Radę Miejską reprezentował wiceprzewodniczący Remigiusz Kuś,
- 31 maja reprezentowała Radę Miejska w uroczystości z okazji jubileuszu 60-lecia Mikołowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 7 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Dzielnicy Kamionka, podczas którego
wybrano prezydium i zarząd. Skład zarządu: przewodniczący Andrzej Kamiński,
wiceprzewodniczący Krzysztof Janecki, członek zarządu Barbara Krzyżowska. Prezydium Rady:
przewodnicząca Dorota Pytel, wiceprzewodniczący Michał Dutkiewicz,
- 8 czerwca na zaproszenie Fundacji Europejski Instytut Outsourcing, wspólnie z przewodnicząca
komisji nr 6 ds. Społecznych Eweliną Kuklą, uczestniczyła w wyjazdowym spotkaniu młodzieży
7 państw w ramach programu Erasmus+ dot. młodzieżowych rad gmin,
- 10 czerwca wiceprzewodniczący Michał Rupik reprezentował Radę Miejska podczas uroczystego
zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- w dniach 11-12 czerwca uczestniczyła w Kongresie Regionów we Wrocławiu, który jest platformą
dyskusji pomiędzy samorządowcami, aktywistami i biznesmenami,
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- 13 czerwca na zaproszenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz Burmistrza
i przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesza uczestniczyła w uroczystości Dnia Ławnika Polskiego,
podczas której wręczyła wyróżnienia i podziękowania ławnikom,
- 17-18 czerwca wiceprzewodniczący Remigiusz Kuś reprezentował Radę Miejską na zakończeniu
roku szkolnego i pożegnania klas ósmych i gimnazjalnych w SP nr 1, natomiast
wiceprzewodniczący Michał Rupik w SP nr 10,
- w dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród
Botaniczny”, podczas którego ponownie wybrano Burmistrza Stanisława Piechulę na stanowisko
prezesa Zarządu. Z ramienia Rady Miejskiej Mikołowa do Zarządu wszedł radny Remigiusz Kuś,
- następna sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na 27 sierpnia - w razie konieczności będzie
możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej. Sesję sierpniową zwoła i poprowadzi jeden
z wiceprzewodniczących - poinformowała, iż nie będzie obecna na posiedzeniach komisji przed tą
sesją,
- 25 czerwca w sali narad w Biurze Rady odbędzie się robocze spotkanie w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta – zaprosiła zainteresowanych do udziału.
Do pkt 8
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula – przekazał sprawozdanie z realizacji uchwał
oraz poinformował:
- o przekazanym informatorze Urzędu Miasta,
- o przeprowadzonych wyborach władz Zarządu Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny”,
do którego wybrano: przewodniczącego Burmistrza Miasta Mikołowa, z ramienia Rady Miejskiej
Mikołowa członkiem Zarządu został wybrany radny Remigiusz Kuś, ponownie wybrano
p. Eugeniusza Wycisło, członkiem został również wybrany Burmistrz Radzionkowa,
- zaprosił wszystkich do udziału w imprezach z okazji Dni Mikołowa.
Do pkt 9
Interpelacji, ani zapytań nie złożono.
Do pkt 10
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała że wpłynęły odpowiedzi:
- na interpelacje przewodniczącej Rady Katarzyny Syryjczyk-Słomskiej i dwie odpowiedzi na
interpelację radnej Grażyny Ostafin,
- na zapytanie radnej Stanisławy Hajduk – Bies,
- na wnioski z ostatniej sesji dot. sprawy monitoringu przy ul. Kościuszki.
Do pkt 11
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel zrelacjonował przebieg sesji absolutoryjnej Związku
Metropolitarnego, w której uczestniczył jako reprezentant gminy Mikołów. Ponadto poruszył
kwestie dotyczące m.in.:
- środków pozyskanych dla gminy Mikołów z funduszu solidarności Związku,
- ustanowienia wspólnego „metro biletu” komunikacyjnego dla wszystkich gmin Związku,
- wspólnego zakupu energii elektrycznej i gazu w ramach tzw. II grupy zakupowej,
- organizowania wspólnego transportu publicznego,
- planów przystąpienia do projektu utworzenia kolei metropolitarnej.
Radna Agnieszka Fiola zaprosiła wszystkich do udziału w turnieju LKS Bujaków im. Stanisława
Michalskiego w dniu 22.06.br.
Przewodnicząca RM Katarzyna Syryjczyk-Słomska poinformowała, iż od sierpniowej sesji
posiedzenia Rady będą odbywać się o godz. 1600.
Radny Łukasz Ryguła podziękował Burmistrzowi za patronat nad zorganizowanym biegiem dla
dzieci, w którym uczestniczyło ok. 300 dzieci z rodzicami.
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Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Kamionka Andrzej Kamiński, w imieniu
mieszkańców dzielnicy:
- odczytał i złożył pismo dot. prośby o interwencję w sprawie odpadów składowanych przy
ul. Kościuszki,
- poruszył kwestię likwidacji stanowiska animatora sportu przy szkole w Kamionce.
Radny Krzysztof Jakubiec wystąpił z wnioskiem formalnym o wystąpienie do Rady Powiatu
Starostwa o zwołanie w trybie pilnym Komisji ds. Ochrony Środowiska w celu omówienia sprawy
składowiska odpadów.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 21 radnych, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Radny Łukasz Ryguła odnosząc się do odczytanego pisma potwierdził, że taka komisja powinna
się odbyć, ale też z udziałem przedstawiciela Skarbu Państwa, który jest stroną w sprawie. Jednakże
stwierdził, iż nie zgadza się z wszystkimi zarzutami pod adresem Starostwa, gdyż wg jego wiedzy
podejmowano różne działania w tej sprawie.
Z uwagi na brak dalszych głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady
Miejskiej podziękowała za udział w obradach i ogłosiła zamknięcie sesji o godz. 1915.
Na tym protokół zakończono.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołowa do protokołów z sesji Rady Miejskiej Mikołowa
dołącza się nagranie z przebiegu obrad. Nagranie znajduje się również na stronie internetowej
urzędu: sesja.mikolow.eu
Obsługa sesji:

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(Grażyna Kozicka)
(Monika Graca – Kierzkowska)
(Katarzyna Syryjczyk – Słomska)
(Katarzyna Pustułka)
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